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Van visie naar effectieve praktijk:  

aan de slag met de kwaliteitsthema’s uit het nieuwe woonzorgdecreet... 
 

Een vijfdaagse cyclus die je als directie, kwaliteitscoördinator en leidinggevende  voedt met 

inzichten en methodieken om de “16 kwaliteitsthema’s” uit het WZD (2019) in je 

woonzorgcentrum levend te maken ... 

 

Situering: Het nieuwe woonzorgdecreet heeft enkele kwaliteitsaspecten scherper gesteld en 

vraagt elk woonzorgcentrum om een beleid uit te werken rond 16 specifieke thema’s1.  De 

regelgever verwacht hier natuurlijk niet louter hoogdravende beleidsteksten,  maar wel een 

duidelijke visie waarin het beleid zich, samen met de medewerkers en vrijwilligers engageert om 

van kwaliteitsvol wonen, leven en zorg werk te maken. De visie dient dus wervend te zijn, 

medewerkers te engageren en (toekomstige) bewoners en hun naasten gerust te stellen en 

goesting te geven voor hun verblijf in het woonzorgcentrum.   Deze gedragenheid moet uiteraard 

worden  ondersteund door procedures, producten en materialen die toelaten om dit alles ook 

dagelijks in praktijk te brengen. Maar daarnaast zien we in de bepalingen ook heel wat 

mogelijkheden voor co-creatie, empowerment van bewoners, naasten en medewerkers … 

 

Doelstelling: Bij Syn-topia  helpen wij je graag bij het uitwerken van een eigen beleid rond deze 16 

thema’s.  We doen dit  op een systematische manier, vertrekkend vanuit enerzijds de 

verwachtingen die voortvloeien uit het woonzorgdecreet en anderzijds de werking in jouw 

woonzorgcentrum.  Wij werken aan de hand van een vaste methodologie en bezorgen jou de 

nodige achtergrondkennis en handvaten om een toegankelijke beleidstekst op te stellen, en deze 

te vertalen in zichtbare kwaliteit “op de vloer”. We geven graag concreet advies bij jullie 

implementatietraject en voorzien hiervoor tussen elke opleidingsdag een begeleidingssessie via 

Teams. 

We pakken het stap voor stap aan en starten met een kadering van het nieuwe woonzorgdecreet. 

We bekijken aan welke vereisten een visietekst dient te voldoen en hoe we voor “gedragenheid” 

van de visie kunnen zorgen.  

We zoomen vervolgens in op de link tussen visie en de concrete werking . Procesbeschrijvingen 
en gedocumenteerde procedures kunnen hierbij ondersteunend werken. Maar belangrijk is de 
“cultuur” bij medewerkers en vrijwilligers: die geeft hen ruimte én verantwoordelijkheid om “de 

 
1 Deze zestien thema’s betreffen: dementiezorg, omgaan met gedragsproblemen, valpreventie, voorkomen en verzorging van 

doorligwonden, toepassen van vrijheidsbeperkende maatregelen, mond- en tandzorg, ondervoeding, voorkomen van infecties, 
afzondering van bewoners die lijden aan infectie met besmettingsgevaar, vroegtijdige zorgplanning, palliatieve zorg en 
levenseindezorg, ethisch verantwoorde zorgverlening, mantelzorg, vrijwilligerswerk, diversiteit, individuele en collectieve 
participatie en wonen en leven in het woonzorgcentrum.   
(referentie: WZD, 2019, Bijl. 11, Art 26, 1°-16°) 
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goede dingen goed te doen”.  
Een goede visietekst zal daarom zowel op  de “harde” en de “zachte” aspecten focussen.. Dialoog 
met de verschillende belanghebbenden en mapping van hun bezorgdheden, verwachtingen en 
wensen is een goed instrument om gedragenheid van de visie te creëren. In een volgende stap 
gaan we processen en procedures als ondersteuning aanpassen (wanneer ze compatibel zijn met 
de waarden die uit de visie naar voor komen) of ontwikkelen .  We begeleiden jullie bij het in kaart 
brengen en waar nodig optimaliseren van processen en procedures. Inzichten uit LEAN 
management kunnen hier inspirerend zijn… 
 
Omdat dit alles moet leiden tot zichtbare zorg, ook oog voor meetbaarheid en aantoonbaarheid 
van één en ander. Tenslotte richten we ons op duurzame verankering: daarom besteden we 
aandacht aan verbeteren en borgen, en systematisch en cyclisch borgen en verbeteren via PDCA. 

Inhoud: In theoretische workshops gaan we nader in op co-creatie van visie en geven we  
vervolgens methoden en technieken mee om de voor deze visie noodzakelijke processen en 
procedures uit te tekenen en te implementeren.  De theoretische workshops wisselen af met 
praktijkgerichte workshops rond de 16 kwaliteitsthema’s.  De opleiding betreft 5 opleidingsdagen; 
elke opleidingsdag bestaat uit 4 workshops.    
 
We  vertrekken in de praktische workshops telkens  vanuit de te ontwikkelen visie en 
confronteren die met het wettelijk kader : wat verwacht de regelgever  (Zorginspectie),  welke 
informatie halen we uit de analyse van onze kwaliteitsindicatoren, …   We reflecteren vooral over 
hoe die elementen ondersteunend kunnen zijn om de vanuit onze kracht geformuleerde visie te 
kunnen ontwikkelen. En de effectieve realisatie daarvan aantoonbaar kunnen maken en meetbaar 
kunnen opvolgen.   

Tussen de verschillende sessies voorzien we online begeleidingsmomenten waarin jullie vragen 
beantwoord worden via Teams. 

Praktisch: 
 

● Opleidingscoördinator: Inge Hanssens, adviseur SYN-TOPIA  
Met medewerking van Roel Van de Wygaert & Rudi Veekhoven 

● Data: 18/01, 15/02, 15/03, 3/5 en 7/6/2022 van 09:00 tot 17:00 
● Qfor erkend. 
● Vlaams Opleidingsverlof aangevraagd. 

 
Locatie: De opleidingscyclus gaat door in wzc Zilverlinde, Berkenstraat 15 te 2550 Olen.  
 
Kostprijs: Deelname bedraagt 899 € (excl. BTW) inclusief tussentijdse ondersteunende Teams, 
lunches, syllabus. Certificaat inbegrepen. 
 

Online inschrijven mogelijk vanaf 15 september. 

 
Maatwerk op organisatieniveau 

Naast deze opleiding biedt vzw SYN-TOPIA organisaties en groeperingen ook de kans om dit thema “in house” aan te 

pakken. We werken dan samen een pakket op maat van uw organisatie of groepering uit, en kunnen de opleiding dan ook 

combineren met advisering in de concrete situatie.  Vraag alvast een vrijblijvend gesprek aan. En verken ons aanbod via 

www.SYN-TOPIA.org . 

http://www.syn-topia.org/

